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املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38ع  - 3سبتمبر(أيلول) 2018

أثـرسعرصرف الديناراألردني مع العمالت األجنبية
على ميـزان املدفوعات األردني للفتـرة ()2015 -1990
د .غازي عبد املجيد الرقيبات

د .أحمد سالم الخـزعلي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد
قسم التمويل واملصارف
كلية إدارة املال واألعمال
جامعة آل البيت
اململكة األردنية الهاشمية

امللخص

1

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أنواع وسياسات ونظريات سعرالصرف وإيضاح مدى تأثيـرسعرالصرف على ميـزان
املدفوعات األردنية وبيان أث ــرتغي ــرســعرالصرف على املي ـزان التجاري األردني وتوضيح العالقة بي ــن ســعرالصرف والعمالت
األجنبية باستخدام عدة متغيـرات مستقلة وهي (الفرنك الفرن�سي والجنيه االستـرليني واليـن الياباني واملارك األملاني) ومتغيـر
تابع وهوحجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني .باستخدام بـرنامج التحليل اإلحصائي ) (STATAوتـراوحت فتـرة الدراسة من
عام ( .)2015 – 1990وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أب ــرزها انخفاض حجم الصادرات من ( )1675مليون دينار
فــي عــام ( )2003إلــى ( )2334مليــون دينــارفــي عــام ( )2004أي بنســبة نمــو ( ،)%39.3أمــا الســلع املعــاد تصدي ــرها وهــو مــا يمثــل
ميـزان املدفوعات فقد انخفضت من  209.5مليون دينارفي عام ( )2003إلى ( )466.2مليون دينارعام ( .)2004وارتفع العجـز
باملي ـزان التجاري في عام ( )2014بنسبة ( %)4.1بمقدار( )6823.1مليون دينارباملقارنة بنفس الفت ــرة في عام ( .)2013وكان
إجمالي نسبة الصادرات الكلية الوطنية في فتـرة الدراسة كان يتـراوح ما بيـن ( )% 21.5 -11من امليـزان التجاري ،يعود لسبب
أنه خالل أشهر(آب وتموز) تـرتفع نسبة الصادرات الوطنية من (الفواكه والخضروات) إلى أعلى النسب في العام وتنخفض
في بقية العام كنقود إلى نسب تؤدي إلى عجـزطبيعي في امليـزان التجاري لقلة املواد الصادرة.
الكلمات املفتاحية :سعرالصرف ،العمالت األجنبية ،ميـزان املدفوعات.

املقدمة

ً
مــن القواعــد الهامــة فــي أيــة عمليــة اقتصاديــة هــوتحقيــق اعظــم األربــاح وخاصــة إذا كان العمــل بأســعارالصــرف والعمالت
ً
األجنبيــة ،الهــام وخاصــة فــي الــدول الناميــة هــواملحافظــة علــى مي ـزان تجــاري معتــدل يحقــق التــوازن االقتصــادي للبلــد .مــا يمثلــه
امليـزان التجاري والعجـزبه هو الفرق بيـن قيمة الصادرات والواردات ،سعرالصرف وبالذات العمالت األجنبية مقابل العملة
الوطنية يحتل فكراالقتصادييـن واملحلليـن املالييـن ،بالغالب يؤدي ارتفاع سعرصرف العملة املحلية إلى ارتفاع سعرسلعها
ينتــج عنــه انخفــاض نسب ــي فــي الســلعة املســتوردة لديهــا ينتــج عنــه زيــادة الطلــب املحلــي عليهــا ،لينتــج باملحصلــة النهائيــة شــكل مــن
أشكال العجـزفي ميـزانها التجاري وميـزان مدفوعاتها لينتج عن ذلك سياسات من شأنها معالجة الخالل االقتصادي .ومن أجل
تحليــل أث ــرســعرصــرف الدينــاراألردنــي مــع العمــات األجنبيــة علــى مي ـزان املدفوعــات األردنــي ومــدى تأثي ــرذلــك بسياســات الدولــة
االقتصادية املالية ،راجعيـن إلى عام ( )1989وانهيارسعرصرف الديناراألردني الذي أدى إلى حدوث إشكاليات لدى املواطنيـن
واملستثمري ــن املحليي ــن والخارجييـن.
ً
منصبــا حــول تأثي ــرســعرصــرف الدينــاراألردنــي مــع العمــات األجنبيــة
وبالتالــي يصبــح الســؤال الرئيــس فــي هــذه الدراســة
علــى مي ـزان املدفوعــات.
* تم استالم البحث في سبتمبـر ،2016وقبل للنشرفي يناير.2017
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مشكلة الدراسة
إن وجــود  4عمــات متداولــة فــي االقتصــاد األردنــي ،وكل عملــة تتبــع دولــه تختلــف ظروفهــا االقتصاديــة عــن األخ ــرى .وبمــا
أن االقتصــاد األردنــي تابــع ويتأث ــر بالتغي ـرات الحادثــة فــي أســعار صــرف العمــات املتداولــة فيــه ،فيمكــن بالتالــي التعبي ــر عــن
مشــكلة الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس التالــي:

أثـرسعرصرف الديناراألردني مع العمالت األجنبية على ميـزان املدفوعات األردني خالل  25سنة.
وينبثق من السؤال الرئيس عده أسئلة فرعيه هي:
 1هل يؤثـرسعرالصرف الدينارعلى ميـزان املدفوعات األردني؟ 2ما أثـرالتغيـرات في سعرصرف الديناراألردني على العمالت األجنبية؟ 3هل توجد عالقة بيـن ميـزان املدفوعات األردني وامليـزان التجاري األردني؟ 4ما هي آثارتقلبات سعرالصرف على ميـزان املدفوعات األردني؟5 -ما هي آثارالتغيـرات في سعرالصرف على العمالت املتداولة في اململكة األردنية؟

أهمية البحث
يستمد هذه البحث أهميته من خالل:
 1بيان أشهراآلثاراالقتصادية لسعرصرف الديناراألردني على ميـزان املدفوعات األجنبية. 2توضيح مدى تأثيـرالعمالت األجنبية على ميـزان املدفوعات.3 -بيان أثـرتغيـرسعرالصرف على امليـزان التجاري األردني.

أهداف البحث
يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 1توضيح أنواع وسياسات ونظريات سعرالصرف. 2إيضاح مدى تأثيـرسعرالصرف على ميـزان املدفوعات األردنية. 3بيان أثـرتغيـرسعرالصرف على امليـزان التجاري األردني.4 -توضيح العالقة بيـن سعرالصرف والعمالت األجنبية.

فرضيات الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
 1ال يوجــد أث ــر ذو داللــه إحصائيــة للجنيــه االست ـرليني علــى حجــم العج ــز فــي مي ـزان التجــاري فــي اململكــة األردنيــةالها شــمية.
 2ال يوجــد أث ــر ذو داللــه إحصائيــة للفرنــك الفرن�ســي علــى حجــم العج ــز فــي مي ـزان التجــاري فــي اململكــة األردنيــةالها شــمية.
 3ال يوجد أثـرذو دالله إحصائية لليـن الياباني على حجم العجـزفي ميـزان التجاري في اململكة األردنية الهاشمية.4 -ال يوجد أثـرذو دالله إحصائية للمارك األملاني على حجم العجـزفي ميـزان التجاري في اململكة األردنية الهاشمية.
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عينه الدراسة
تحتــوي عينــة الدراســة علــى العمــات األجنبيــة املتمثلــة فــي (الجنيــة االست ـرليني ،والفرنــك الفرن�ســي ،واملــارك األملانــي،
والي ــن اليابانــي).

منهجية الدراسة
للوصــول إلــى أهــداف الدراســة ،ســيتم اتبــاع أسلوبي ــن مــن أســاليب البحــث العلمــي .يتمثــل األســلوب األول باألســلوب
النظــري ،والــذي مــن خاللــه ســيعرض الباحــث اإلطــار النظــري للدراســة مــن خــال االطــاع علــى أدبيــات دراســات ســابقة،
والتعريــف بموضــوع الدراســة.

مجتمع الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن العمــات األجنبيــة (الجنيــة االست ـرليني ،والفرنــك الفرن�ســي ،واملــارك أملانــي ،والي ــن اليابانــي)
مقارنــة مــع ســعرصــرف الدينــاراألردنــي.

نموذج الدراسة
بالبداية يجب تصنيف املتغيـرات إلى متغيـرات تابعة وأخـرى مستقلة ،وهي على النحو التالي:

متغيـرات مستقلة
حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني.

متغيـرات تابعة
		
الفرنك الفرن�سي.

اليـن الياباني.

		
املارك األملاني.

الجنيه االستـرليني.

ويمكن التعبيـرعن نموذج الدراسة بمعادلة االنحدارالتالية:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

T.A= a° +b1 N.GBP +b2 N.DEM + b3JBP + b4FRF + ei
 :N.GBPصافي التغيـرفي سعرصرف الجنيه االستـرليني.
 :N.DEMصافي التغيـرفي سعرصرف املارك األملاني.
 :N.JBPصافي التغيـرفي سعرصرف اليـن الياباني.
 :N.FRFصافي التغيـرفي سعرصرف الفرنك الفرن�سي.
 :b1حساسية التغيـرفي نسبة حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني بالنسبة لسعرصرف الجنيه االستـرليني.
 :b2حساسية التغيـرفي نسبة حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني بالنسبة لسعرصرف املارك األملاني.
 :b3حساسية التغيـرفي نسبة حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني بالنسبة لسعرصرف اليـن الياباني.
 :b4حساسية التغيـرفي نسبة حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني بالنسبة لسعرصرف الفرنك الفرن�سي.
 :eiخطأ التقديـرالعشوائي.
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مصادرجمع البيانات واألساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليلها
تم الحصول على البيانات الالزمة إلج ـراء هذه الدراسة من إحصائيات البنك املركزي األردني؛ لبيان أث ــرحجم العج ــز
في امليـزان التجاري األردني مع العمالت األجنبية على ميـزان املدفوعات ،كما تم الرجوع لقواعد البيانات واملكتبات للحصول
على مقاالت ودراســات تناولت املوضوع؛ لتغطية اإلطارالنظري للدراســة والدراســات الســابقة.
ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام ب ـرنامج ) (STATAلتحليــل النمــوذج العملــي ( )Empirical Modelاملســتخدم فــي
الدراسة ،واالعتماد على البيانات املقطعية ( ،)Cross-Sectional Dataحيث تم إجـراء التحليالت اإلحصائية التالية :اإلحصاء
الوصفي ( )Descriptive Statisticsمثل الوسط الحسابي ،واالنحـراف املعياري ،والحد األعلى واألدنى للقيم ،كما تضمن النسب
املئويــة والتك ـرارات للمتغي ـرات الوهميــة ( .)Dummy Variableوتحليــل االنحــدار املتعــدد ()Multiple Regression Analysis
باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى االعتياديــة ) )Ordinary Least Square - OLSمــن أجــل فحــص العالقــة بي ــن املتغي ــرالتابــع
واملتغي ـرات املستقلة واختبارالفرضيات بناء على نموذج الدراسة .واختبار( )F-Testللتأكد من صالحية ومالءمة بيانات الدراسة
للنمــوذج املســتخدم .واختبــار ( (VIF Variance Inflation Factorلفحــص االرتبــاط بي ــن متغي ـرات الدراســة والكشــف عــن مشــكلة
االرتبــاط الخطــي ) ،(Multicollinearityومقلــوب ) (VIFلفحــص مســتوى الدقــة فــي تفسي ــرالنتائــج .واختبــار()Breusch-Pagan Test
للكشف عن مشكلة عدم تجانس معامل الخطأ أوالبواقي ) (Heteroscedasticityالتـي قد تتضمنها بيانات الدراسة عند اختبار
الفرضيــة العدميــة ،حيــث يتــم قبــول الفرضيــة العدميــة إذا لــم يكــن لتوزيــع ( )Ch˄2أي داللــة إحصائيــة.

الدراسات السابقة
دراســة نــوري ( ،)2008حــول أث ــرالتض ــخم علــى ســعرالصــرف التوازنــي للدينــارالعراقــي للمــدة (،)2005-1990وهدفــت
الدراســة إلــى تأكيــد فرضيــة وبالتالــي الوقــوف علــى أخطــاء السياســات االقتصاديــة املتخــذه حينهــا ،ومحاولــه وضــع الحلــول
ملعالجتهــا الت ــي تمنــع تكرارهــا مــن خــال تبنــي سياســات اقتصاديــة نقديــة وماليــة ومتوازيــة تعمــل بشــكل متكامــل لتعكــس أداء
اقتصادي ينعكس بالتالي بشــكل إيجاب ــي على تحقيق اســتقرارفي ســعرالصرف .وأوصت الدراســة أنه يتوجب على الســلطات
النقديــة واملاليــة دراســة التج ــربة الســابقة وتجــاوز األخطــاء الت ــي ارتكبهــا الســلطات النقديــة واملاليــة علــى حــد ســواء وضــرورة
توحيــد جهــود السلطتي ــن النقديــة واملاليــة ملعالجــه معــدالت التض ــخم املرتفعــة مــن خــال الوســائل املتاحــة .وكانــت نتائــج
الدراسة وجود تأثيـرواضـح للتضـخم على سعرالصرف التوازني للدينارالعراقي مقابل الدوالراألمريكي خالل الفتـرة موضوع
البحــث وانخفــاض معــدالت الناتــج املحلــي اإلجمالــي أث ــرت سـ ًـلبا علــى معــدل ســعرالصــرف صــرف الدينــار /الــدوالر.
دراسة بـربور ( ،)2008حول العوامل املؤثـرة في انتقال أثـرأسعارصرف العمالت األجنبية على مؤشراألسعارفي األردن
( ،)1985-2006وهدفت إلى تحقيق اســتقرارأســعارالســلع والخدمات وجذب االســتثمارات وزيادة حصة الدول من التجارة
والخارجيــة مســتخدما فــي ذلــك أســعارالصــرف ،إال أن ذلــك يــؤدي ً
أحيانــا إلــى نتائــج عكســية ،أو آثـ ًـارا غي ــرمرغوبــة قــد تنتقــل إلــى
التأثي ــرعلى دالة االستهالك وأسعارالصرف من جهة وعلى مي ـزان املدفوعات من جهة أخ ــرى .وأوصت الدراسة إلى التغي ــرفي
أســعارالنفــط ،والتغي ــرفــي عــرض النقــد وأســعارالصــرف الحقيقيــة مقارنــة مــع ســعرصــرف الــدوالراألمريكــي والرقــم القيا�ســي
ألســعارتجــارة الجملــة والرقــم القيا�ســي ألســعاراملستهلكي ــن .وكانــت نتائــج الدراســة أث ــرانتقــال أســعارصــرف العمــات األجنبيــة
على مؤشراألسعاراملحلية متضمنة العديد من املتغيـرات والعوامل املؤثـرة في هذه العالقة ،باإلضافة إلى تنوع طرق التحليل
املســتخدمة بي ــن اســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى واملعــادالت الفرديــة واســتخدام تحليــل االتجاهــي ).(var
دراســة زاهــر( ،)2012حــول تأثي ــر ســعر الصــرف علــى املؤش ـرات الكليــة لالقتصــاد الفلســطيني مــن (،)2010-1994
وهدفــت الدراســة إلــى توضيــح أنــواع وسياســات ونظريــات ســعرالصــرف ،وإيضــاح مــدى تأثي ــرســعرالصــرف علــى اإلي ـرادات
العامــة والنفقــات العامــة الفلســطينية ،وتوضيــح العالقــة بي ــن ســعرالصــرف والتض ــخم .وأوصــت الدراســة إلــى ضــرورة عمــل
السلطة الفلسطينية على تـرتيبات إصدارالعملة وذلك لتفادي خسائراالقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم إصدارتلك العملة
والناتــج عــن تقلبــات أســعارصــرف العمــات املتداولــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية .وكانــت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة
عكســية بي ــن ســعرالصــرف وكآل مــن الناتــج املحلــي واإلجمالــي وإجمالــي الصــادرات والــواردات.
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دراســة املومنــي ( ،)2012حــول أث ــرتذبــذب أســعارصــرف الدينــاراألردنــي علــى قيــم اســهم الشــركات املســاهمة العامــة
فــي قطــاع الخدمــات .وهدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أث ــرالتغي ـرات فــي أســعاراســهم الشــركات املســاهمة العامــة فــي قطــاع
الخدمات الناجمة عن تذبذب أسعارصرف الديناراألردني مقابل العمالت األجنبية الرئيسة ،وعلى اتجاه التغيـرات في أسعار
أســهم الشــركات املســاهمة العامــه فــي قطــاع الخدمــات ،وطبيعــة اتجــاه العالقــة مــع التغي ـرات فــي أســعارصــرف الدينــاراألردنــي
مقابــل العمــات األجنبيــة فــي أســعارأســهم الشــركات املســاهمة العامــة فــي قطــاع الخدمــات .وأوصــت الدراســة ضــرورة العمــل
علــى زيــادة اســتقرارقيمــة الدينــاراألردنــي ودعمــه ،بمــا يعــزز الثقــة باالقتصــاد بشــكل عــام ،وتقليــل اعتمــاد االقتصــاد األردنــي
علــى االستي ـراد مــن الــدول الت ــي تؤث ــرارتفــاع أســعارصــرف الدينــاراألردنــي مقابــل عملتهــا سـ ًـلبا علــى قيــم األســهم وحجــم التــداول
فــي ســوق عمــان املالــي .وكانــت نتائــج الدراســة أن ســعرصــرف الدينــاراألردنــي مقابــل أســعارصــرف العمــات األجنبيــة تأث ــركثي ـ ًـرا
بالتذبذب ،مما يعني أن ربط الديناراألردني بالعمالت األجنبية يؤث ــر ً
سلبا على االقتصاد األردني ،وأن أسعارأسهم الشركات
بالعمالت األجنبية يؤث ــر ً
سلبا على االقتصاد األردني ،وأن الشركات املساهمة في قطاع الخدمات تتأث ــربأسعارصرف الدينار
األردني مقابل عمالت الدول التـي تشهد حـركه تجاريه خدمية نشطه ما بينها وبيـن األردن ،مثل دول منطقة اليورو واليابان.
ويعتمــد االقتصــاد األردنــي علــى االستي ـراد مــن هــذه الــدول بنســبه تصــل ل ـ (.)%40
دراســة الحســامي ( ،)2013حــول أن سياســة ســعرالصــرف الثابــت ناجعــة وتالئــم االقتصــاد األردنــي ،وذلــك مــن خــال
التـركي ــزعلى تقوية االحتياطات األجنبية ،إضافة إلى خلق بيئة جاذبة لالســتثمارات األجنبية الت ــي تعمل من جانب ،وإلى ت ـراكم
ً
عمالت أجنبية وتقوية القدرة اإلنتاجية في االقتصاد األردني من جانب آخـر ،والذي يتـرتب عليه
تحسنا في ميـزان املدفوعات،
وازدياد النمواالقتصادي وعليه تقوية األساس لالنتقال إلى نظام سعرصرف حـركخطوة مستقبلية .وأوصت الدراسة أن رصيد
التســهيالت االئتمائيــة املقدمــة مــن البنــوك ســجل نمـ ًـوا ضعيفــا خــال عــام ( )2009بلــغ ( )%1،2مــع ( )%5،15و( %)7،17خــال
( )2007و( )2008على التوالي ،وجاء االنخفاض نتيجة التأثرباألزمة املالية العاملية من جانب وإحجام البنوك األردنية عن منح
تسهيالت من خالل اإلبقاء على أسعارفائدة مرتفعة على القروض ،واستثمارالسيولة الفائضة لدى البنك املركزي من جانب
آخ ــر .وكانــت نتائــج الدراســة أن هنــاك كفــاءة نســبية فــي إج ـراءات السياســة النقديــة (جانــب أســعارالفائــدة) ،وذلــك بالتأثي ــرعلــى
املتغيـرات النقدية التـي تتكون من أسعارالفائدة في السوق املصرفي ،التـي تؤثـربدورها على معدل التضـخم ومستوى اإلنتاج.

التعليق على الدراسات السابقة

آثارا مهمة ً
مما ال شك فيه ،أن أسعارالصرف في اقتصادات البلدان النامية واملتطورة لها ً
جدا على البيئة االقتصادية.
فالتـركيـزعلى العملة الخاصة للبلد مهم ً
جدا خاصة في العالقات التجارية الداخلية .وتظهرضرورتها في العالقات املالية بيـن
الدول والشركات العاملية .فالتـركيـزفي الدراسات السابقة كان على تأثيـرميـزان املدفوعات األردنية خالل فتـرة معينة.

ما تتميـزبه هذه الدراسة

تميـزت هذه الدراسة عن غيـرها ،كونها تناولت موضوع مهم ً
جدا متعلق بميـزان املدفوعات وأثـرأسعارالصرف عليه.
وحســب علــم الباحــث لــم تتطــرق أيــة دراســة إلــى تنــاول أســعارصــرف العمــات التاليــة (الفرنــك الفرن�ســي ،والجنيــه االست ـرليني،
واملــارك األملانــي ،والي ــن اليابانــي) مــع ســعرصــرف الدينــاراألردنــي.

التعريفات اإلجـرائية

 1الي ــن اليابانــي :عملــة اليابــان الرســمية .وقيمــة الي ــن منخفضــة نسـ ًـبيا مقارنــه بالــدوالراألمريكــي والعمــات األخ ــرى،ً
اقتصاديــا ويجعــل منافســه اليابــان داخــل الســوق العامليــة ممكنــه وبتكلفــه ليســت
وهــذا يحســن مــن ت ــرتيب البــاد
ً
ً
ً
ً
باهظــة ،فــي ديسمب ــر( )2010أصبــح الــدوالراألمريكــي يعــادل ( )83ينــا يابانيــا واليــورو األوروب ــي ( )111ينــا يابانيــا.
 2املارك األملاني :كان العملة الرسمية ألملانيا الغريبة منذ ( )1948إلى أن توحدت أملانيا عام ( )1990ثم أصبح العملةالرســمية ألملانيــا املوحــدة مــن ( )1990إلــى أن اعتمــد اليــورو عملــة رســمية فــي ( .)2002وكان املــارك قــد ظهــرفــي 1948
ً
عندمــا كانــت أملانيــا تحــت احتــال الحلفــاء بــدال مــن رايــخ مــارك األملانــي .وفــي ( )1998أعلــن البنــك املركــزي األوروب ــي
تثبيــت ســعرصــرف اليــورو مقابــل املــارك األملانــي عنــد ( )1.95583مــارك وكان املــارك تعتب ــررابــع أكب ــرعملــة احتيــاط.
 3الفرنك الفرن�سي :عملة فرنسا الرسمية حتـى ( )1999وفي أول يوم لعام (ُ )1999ولدت عمله اليورو ًرسميا .واعتبارا
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مــن الرابــع منــه كان ( )%80مــن العملــة املتداولــة فــي الــدول الداخلــة فــي منطقــة اليــوروهــي العملــة املوحــدة للدفع بي ــن
البنــوك وقــروض الدولــة ،وكذلــك أســعاراألســهم واالدخــا ات باليــورو ،وقــد بــات ً
ممكنــا الدفــع فــي عمليــات الشـراء
ر
ً
بعملــه اليــورو بواســطة الشــيكات .وخ ــرج الفرنــك مــن التــداول فــي ( )2001وتــم اســتبداله نهائيــا باليــورو.
 4الجنيــه االست ـرليني :العملــة املتداولــة فــي اململكــة املتحــدة ،وتختلــف عــن (الجينيــة القديــم) الــذي كان مسـ ًـتخدما
بجانــب الباونــد منــذ قــرون .ويعتب ــرالجنيــة االست ـرليني ثالــث أكب ــراحتياطــي عملــة فــي العالــم بعــد الــدوالراألمريكــي
ً
واليــورو ،وهــو رابــع عملــه تــداول فــي ســوق الصــرف األجنب ــي املســمى فوركــس بعــد الــدوالر ،واليــورو ،والي ــن.
 5الدينــاراألردنــي :العملــة الرســمية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،ويصدرهــا البنــك املركــزي األردنــي .يقســم إلــى ()1000فلــس أو( )100قــرش .ويوجــد الدينــاربشــكل ورقــي للفئــات ( )1/5/10/20/50دينــار .ويتوفــرأشــكال معدنيــة للعملــة
بقيمــة ( )0,25/0,5دينــارو( )100,50,25,10,5فلســاتُ .ويعت ــبرســعرالدينــاربشــكل عــام ثابــت مقابــل الــدوالر.
 6مي ـزان املدفوعــات األجنبيــة :ورد تعريــف مي ـزان املدفوعــات األجنبيــة فــي (مراجــع مي ـزان املدفوعــات) الصــادر عــنصنــدوق النقــد الدولــي بأنــه بيــان إحصائــي يأخــذ أســلوب منهج ــي منظــم بمــا يج ــري مــن معامــات اقتصاديــة بي ــن
اقتصــاد معي ــن والعالــم الخارج ــي خــال فت ــرة زمنيــة محــددة.

صندوق النقد الدولي /مرجع ميـزان املدفوعات  -واشنطن ()1996
-

-

1ميـزان املدفوعات :هو بيان يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بيـن دوله معينه والعالم الخارجـي ،نتيجة قيام
جميع أنواع املبادالت االقتصادية التـي تنشأ بيـن املقيميـن في الخارج خالل فتـره معينه (تم االتفاق على تحديدها
بســنه).
2سعرالصرف :تحظى آلية سعرالصرف بأهمية بالغه ،كونها نقطه مركزيه في االقتصاد املالي الدولي .ويكمن دورها
فــي التســوية الت ــي تج ــريها علــى مي ـزان املدفوعــات الخــاص بالدولــة وتعدلــه ،وخاصــة فــي الــدول العظمــى واملتقدمــة،
وكمــا إنهــا األســاس الــذي يتــم االســتناد إليــه فــي مبادلــة العملــة األجنبيــة بالعملــة الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى قيمــة العملــة
النقديــة فــي دولــه مــا بالنســبة لدولــه أخ ــرى أجنبيــة.
3امليـزان التجاري :هوالفرق بيـن قيمة واردات بلد ما خالل فتـرة ما بيـن قيمة الصادرات .وامليـزان التجاري من املؤشرات
االقتصاديــة الهامــة ،وتكمــن قيمتــه فــي تحليــل مكوناتــه وليــس فــي قيمتــه املطلقــة ،لهــذا البــد مــن معرفــة نوعيــة كل مــن
مكوناتــه وهيكلتــه ،أي نســبة املــواد األوليــة أواملــواد نصــف املصنعــة أواملصنعــة أوإجمالــي الــواردات أوالصــادرات.
4العملة األجنبية :يعتبـرسوق العمالت األجنبية من أكبـراألسواق وأكثـرها سيولة في العالم .بحسب املسح املوثوق
به الذي يجـريه البنك املركزي كل  3سنوات من مصرف التسويات الدولية في بازل في إبـريل ( ،)2007فإن متوسط
رقــم املبيعــات ( )3.2ت ــريليون دوالرأمريكــي ،وتشي ــراألدلــة إلــى أن الســوق مــازال فــي توســع ،ويبلــغ نصيــب ســوق النقــد
الحالي حوالي ثلث نشاط سوق العمالت األجنبية .ومن السهل فهم العمالت األجنبية عندما يتبيـن أن العملة عبارة
عن سلعة تتغيـرقيمتها في مقابل العمالت األخـرى كما هو الحال بالنسبة لألصول األخـرى مثل الذهب والنفط.

التحليل اإلحصائي واختبارالفرضيات
يتنــاول هــذا الفصــل وصفــا ملجتمــع الدراســة ،وعينتهــا ،واألداة املســتخدمة وإج ـراءات بنائهــا وتطوي ــرها ،والخطــوات
الالزمــة لتحقيــق صدقهــا وثباتهــا ،والطرائــق اإلحصائيــة املســتخدمة للوصــول إلــى معرفــة نتائــج الدراســة.

األساليب اإلحصائية
اســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة املناســبة بهــدف اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة واختبــارفرضيتهــا املســتقاة مــن الرزمــة
اإلحصائيــة ) ،(SPSSوبالتالــي ســوف يتــم اســتعمال االختبــارات التاليــة :اختبــار التوزيــع الطبيعــي ()Normal Distribution
باســتخدام ( .)One –Sample Kolmogorov Testومصفوفــة معامــات االرتبــاط “بي ــرسون” الختبــار اســتقاللية املتغي ـرات
املســتقلة .واملتوســطات الحســابية واالنح ـرافات املعياريــة .وتحليــل االنحــدار املتعــدد ()Multiple Regression Analysis
الختبــارصالحيــة نمــوذج الدراســة ومعنويــة تأثي ــراملتغي ــراملســتقل علــى التابــع.
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عرض النتائج ومناقشتها
يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج اإلحصائية التـي تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات أداة الدراسة ،وسيتم الكشف
عن دالالت الفروق ملتغيـرات الدراسة ،ومعرفة طبيعة العالقة بيـن املتغيـرات ،من خالل اإلجابة عن فرضيات الدراسة.
اختبارالفرضيات
لإلجابة عن هذه الفرضيات ،قام الباحث باستخدام اختباراالنحدار .والستخدام االنحداراملتعدد ،قام الباحث بعمل
االختبارات القبلية التالية للتأكد من مدى صـحة استخدام نموذج االنحدارالبسيط ،كما هومبيـن على النحوالتالي:
ً
أوال -اإلحصاء الوصفي
قام الباحث باستخـراج املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية ملتغيـرات الدراسة ،كما هو مبيـن في جدول (:)1
جدول رقم ()1
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية ملتغيـرات الدراسة املستقلة والتابعة
حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني باملليون املارك األملاني الجنيه االستـرليني اليـن الياباني الفرنك الفرن�سي
السنة
6.40
148.8
0.956
2.17
982.25 1990 Mean
25
N
442589.25
Std.Dev.
6.50
148.9
0.957
2.18
999.250 1991 MEAN
25
N
458569.36
Std.Dev
6.60
149.0
0.958
2.19
1025.065 MEAN1992
25
N
472536.25
Std.Dev
6.70
149.1
0.959
2.20
1125.36 1993 MEAN
25
N
497299.99
Std.Dev
6.80
149.2
0.960
2.21
1198.365 1994 MEAN
25
N
493658.36
Std.Dev
6.90
149.3
0.961
2.22
1365.367 1995 MEAN
25
N
493679.36
Std.Dev
7.00
149.4
0.962
2.23
1485.255 1996 MEAN
25
N
506598.365
Std.Dev
7.10
149.5
0.963
2.24
1589.369 1997 MEAN
25
N
510589.30
Std.Dev
7.20
149.6
0.964
2.25
1709.125 1998 MEAN
25
N
555063.36
Std.Dev
7.30
149.7
0.965
2.26
1732.362 2000 MEAN
25
N
569396.36
Std.Dev
7.40
149.8
0.966
2.27
1887.100 2001 MEAN
25
N
570896.36
Std.Dev
163
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حجم العجـزفي امليـزان التجاري األردني باملليون املارك األملاني الجنيه االستـرليني اليـن الياباني الفرنك الفرن�سي
السنة
7.50
149.9
0.967
2.28
2962.600 2002 MEAN
25
N
586588.360
Std.Dev
7.60
150.0
0.968
2.29
2997.800 2003 MEAN
25
N
598688.50
Std.Dev
7.70
150.1
0.969
2.30
3015.369 2004 MEAN
25
N
602565.36
Std.Dev
7.80
150.2
0.970
2.31
2863.33 2005 MEAN
25
N
583932.36
Std.Dev
7.90
150.3
0.971
2.32
2958.328 2006 MEAN
25
N
598703.98
Std.Dev
8.00
150.4
0.972
2.33
3589.710 2007 MEAN
25
N
603679.36
Std.Dev
8.01
150.5
0.973
2.34
3967.18 2008 MEAN
25
N
630679.825
Std.Dev
8.02
150.6
0.974
2.35
4728.964 2009 MEAN
25
N
698758.55
Std.Dev
8.03
150.7
0.975
2.36
4873.854 2010 MEAN
25
N
686589.36
Std.Dev
8.044
150.8
0.976
2.37
5378.897 2011 MEAN
25
N
702583.368
Std.Dev
8.05
150.9
2.38
5896.780 2012 MEAN
25
N
710597.75
Std.Dev
8.06
151.06
.977
2.39
6280.75 2013 MEAN
25
N
720549.25
Std.Dev
8.07
151.16
.978
2.40
6453.7 2014 MEAN
25
N
775955.018
Std.Dev
8.08
151.2676
0.9787
2.41
6823.105 2015 MEAN
25
N
397
Std.Dev

يتبيـن من الجدول السابق ،ما يلي:
ً
ً
ارتفاعا مالحظا في حجم العجـزفي امليـزان التجاري لألعوام (.)2015-1990
	-أن هناك
ً
ً
ارتفاعا مالحظا في حجم العجـزالتجاري خالل السنوات الخمس األخيـرة بنسبة (.)%27.3
	-أن هناك
	-أن أسعارصرف العمالت (الفرنك واليـن واملارك والجنيه) مقابل الديناراألردني مقابل فتـرة الدراسة كلها.
	-أن أســعار الصــرف قلــت بنســبه ثابتــة ،وبســبب قلــة البيانــات املتوافــرة عــن أســعار الصــرف لج ــزء كبي ــر مــن فت ــرة
الدراســة تــم اعتمــاد نمــوذج القيمــة املتناقصــة الختبــار ســعر صــرف ثابــت.
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	-كما يوضـح مقدارالعجـزفي امليـزانية ً
وبناء على نموذج فيبـرفي اختبارأسعارالصرف فإن التجارة بالعملة الفرنسية
تســهم فــي تدنــي العج ــزفــي املي ـزانية ،وأن اســتخدام التجــارة والتبــادل االقتصــادي بالعملــة األملانيــة يســهم فــي تصاعــد
املي ـزانية بسبب ارتفاع سعرالصرف مقابل الديناراألردني.
ً
	-أن أفضــل عمليــة تصدي ــرتكــون للــدول الت ــي تتعامــل بالي ــن اليابانــي ،كــون ســعرصرفــه مناســب جــدا للدينــار ،ويقلــل مــن
حجم العجـز ،وبالتالي يـزيد ميـزان املدفوعات ،وبالعكس ً
تماما فإن استخدام العملة االستـرالية في عمليات التصديـر
يســهم بشــكل حاد في زيادة العج ــزوتقليل مي ـزان املدفوعات ،والســبب هوتذبذب ســعرالصرف (الجنيه) وعدم اســتقراره.

ً
ثانيا -اختبارالتوزيع الطبيعي ملتغيـرات الدراسة )(Normality

يبي ــن الجــدول التالــي قيــم مســتويات الداللــة للتوزيــع الطبيعــي ملتغي ـرات الدراســة ،فقــد ظهــرت أن جميــع املتغي ـرات لــم
ً
طبيعيــا ً
ً
توزيعــا
تتــوزع
تبعــا الختبــار( )Kolmogorov-Smirnovaحيــث بلغــت معظــم مســتويات الداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن
ً
ً
ً
( )0.05وهــي غي ــردالــة إحصائيــا ممــا يفيــد أن توزيــع البيانــات توزيعــا طبيعيــا ،وكمــا يلــي:
جدول رقم ()2
التوزيع الطبيعي ملتغيرات الدراسة باستخدام Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
الين
الياباني
25
1553.9832
19200.3398
0.342
4.122

الفرنك
الفرن�سي
25
1559.8915
17901.22854
0.348
4.141

الجنيه
االسترليني
25
10319.798
37390.025
0.355
4.454

املارك
االملاني
25
9472.5449
37192.00384
0.337
4.108

حجم العجزفي
امليزان التجاري
25
228315.01
472799.20
0.325
3.940

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
b: Calculated from data.

)Meen (Exp.
)(Imp
Std. Dev.

N
Normal Parameter
KolmogorovSmirnova
)Asymp.Sig (2.tailed

		a: Test distribution is Normal.

ً
إحصائيــا ممــا يفيــد أن
يظهــرالجــدول الســابق أن معظــم مســتويات الداللــة اإلحصائيــة أكب ــرمــن ( )0.05وهــي غي ــردالــة
ً
ً
توزيعا
البيانات قد توزعت
طبيعيا .وبذلك سيتم استخدام االختبارات املعملية لإلجابة على الفرضيات املتعلقة بالدراسة،
مثــل اختبــارتحليــل االنحــداراملتعــدد ،كذلــك فقــد أشــارت نتائــج االختبــارإلــى صالحيــة البيانــات إلج ـراء مثــل هــذه الدراســة.
ً
ثالثا -مصفوفة االرتباط
قام الباحث باستخـراج مصفوفة االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة ،وكما هو مبيـن في اآلتي:
جدول رقم ()3
مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة املستقلة والتابعة
الين
الياباني
-.046
.587
25

الفرنك
الفرن�سي
**-.243
003.
25

الجنيه
االسترليني
**.432
.000
25

املارك
االملاني
0.446
0.012
25

حجم العجزفي امليزان
التجاري االردني
1.
000
25

**-.448
.000
25

**-.432
.000
25

1

**.428
.000
25

**.432
.000
25

25

Pearson correlation
)Sig. (2-talled
N
حجم العجزفي امليزان التجاري االردني
Pearson correlation
)Sig. (2-talled
N
املارك االملاني
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الجنيه
االسترليني
**-.432
.000

املارك
االملاني
**-.445
0.002

حجم العجزفي امليزان
التجاري االردني
**-.243
.003

الين
الياباني
-.106
.206

25

-.106
.206
25

25
**-.448
.000
25

25
0.449
.000
25

25
-.046
.587
25

0.208
0.008
25

0.447
0.208
25

-0.445
0.000
25

0.441
0.000
25

0.044
0.585
25

25
.1

الفرنك
الفرن�سي
.1
25

Pearson correlation
)Sig. (2-talled
N
الجنيه االسترليني
Pearson correlation
)Sig. (2-talled
N
الفرنك الفرن�سي
Pearson correlation
)Sig. (2-talled
N
الين الياباني
)**correlation is significant at Q01level (2-talled

ً
يتبيـ��ن م��ن الجــدول الســابق أن هنـ�اك ارتباط��ا بيـ��ن متغي ـرات الدراس��ة املستــقلة والتابع��ة .حي��ث تـ�رـاوحت معامـلات االرتبـ�اط
بيـ��ن ( .)0.432--0.04كذل��ك ف��إن معام�لات االرتب��اط ه��ي ارتباط��ات موجب��ة والآخـ��ر سـ�لبي.

ر ً
ابعا -اختبارالفرضيات باستخدام تحليل االنحدارالبسيط
 أاختبارالفرضية الرئيسة:  :H0-ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α= 0.05ألث ــر حجــم العج ــز فــي املي ـزان التجــاريلألعــوام ( )2015-1995علــى الجنيــه االست ـرليني.
  :H0-ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α= 0.05ألث ــر حجــم العج ــز فــي املي ـزان التجــاريلألعــوام ( )2015-1990علــى الفرنــك الفرن�ســي.
  :H0-ال يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α= 0.05ألث ــر حجــم العج ــز فــي املي ـزان التجــاريلألعــوام ( )2015-1990علــى املــارك األملانــي.
الختبــار هــذه الفرضيــة قــام الباحــث بعمــل بتحليــل االنحــدار املتعــدد ألث ــر املتغي ـرات املســتقلة علــى إجمالــي األصــول،
وكمــا هــو مبي ــن فــي الجــداول اآلتيــة:
جدول رقم ()4
االرتباط ومعامل التحديد بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـرالتابع
Model Summaryb
Change Statistics
Adjusted R Error
Square estimated Square change Change df1 df2 g. F change
.195
94.4663
.212
12.311 3 137
.000

R Square
.212

Model

R
.461a

1

الفرنك السويسري ،الين الياباني ،املارك األملاني ،الجنيه االسترليني a.Predictors: (Constant),
حجم العجزفي امليزان التجاري األردني b. Dependent Variable:

يبيـن الجدول السابق معامل ارتباط بيـرسون بيـن املتغيـرات املستقلة واملتغيـرالتابع فقد بلغ معامل االرتباط ()0.46
وتعتب ــرهــذه العالقــة متوســطة وإيجابيــة ،وبلــغ معامــل التحديــد ( )0.21( )R2أي أن مــا قيمتــه ( )%21مــن التغي ـرات فــي حجــم
العج ــزفــي املي ـزان التجــاري ناتجــة مــن صافــي التغي ــرفــي ســعرالصــرف للجنيــه االست ـرليني ،والفرنــك الفرن�ســي ،والي ــن اليابانــي،
واملــارك األملانــي.
كما قام الباحث باستخـراج تحليل التبايـن األحادي ألثـرمعنوية االنحدارملتغيـروكما هو مبيـن في الجدول اآلتي:
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جدول رقم ()5
اختبارتحليل التبايـن األحادي ( )One Way ANOVAمعنوية نموذج االنحدار ANOVA
b

Sig.
.000a

F
12.311

Mean Square
2.185E+012
1.775E+011

df
3
137
140

Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
7E+012
2E+013
3E+013

1

الفرنك السويسري ،الين الياباني ،املارك األملاني ،الجنيه االسترليني a.Predictors: (Constant),
حجم العجزفي امليزان التجاري األردني b. Dependent Variable:

يتض ــح مــن الجــداول الســابق أن قيمــة ) (Fبلغــت ( )12.3بمســتوى داللــة ) (Sigبلــغ ( )0.00وهــي أقــل مــن القيمــة املحــددة
( ،)0.05وبالتالي وجود عالقة ارتباطيه تأثيـرية لصافي التغيـرفي سعرصرف العمالت (اليـن ،والفرنك ،واملارك ،واالستـرليني)
على حجم العجـزفي امليـزان التجاري لألعوام ( .)2015-1990كذلك استخرج الباحث قيمة «ت» ومستوى الداللة ألثـرصافي
التغيـرفي العمالت (اليـن ،والفرنك ،واملارك ،واالستـرليني) على حجم العجـزفي امليـزان التجاري لألعوام ( ،)2015-1990كما
هو مبيـن في الجدول التالي:
جدول رقم ()6
a
أثـراملتغيـراملستقل على املتغيـرالتابع باستخـراج اختبارا ت Coefficients
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
1.790
1.852
1.449
1.468

.559
.585
.690
.681

Sig.

t

.000
.000
.008
.943
.044

4.174
5.095
5.003
.072
2.029

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
B
Std.Error
Beta
157471.0 7729.962
6.356
1.247
.517
8.298
1.298
.016
.081
1.133
.007
4.860
2.395
.186

Model
1 (Constant
مارك األملاني
ين الياباني
فرنك سويسري
جنيه استرليني

حجم العجزفي امليزان التجاري األردني b. Dependent Variable:

يبي ــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــه وصلــت ملســتوى األث ــرللمتغي ــراملســتقل صافــي التغي ــرفــي الفرنــك علــى حجــم
العجـزفي امليـزان التجاري ،كذلك وجود أثـرذات داللة إحصائية لصافي التغيـرفي اليـن على حجم العجـزفي امليـزان التجاري حيث
بلغت قيمة «ت» ( )2.02بمستوى داللة ( ،)0.044بينما لم يظهروجود أثـرذا داللة إحصائية لصافي التغيـرفي املارك على حجم
عجـزامليـزان التجاري ،حيث بلغت قيمة «ت» ( ،)0.07بمستوى داللة (.)0.946
كما قام الباحث بتمثيل العالقة التأثيـرية كما هو مبيـن في الشكل اآلتي:
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
حجم العجزفي امليزان التجاري األردني Dependent Variable:

1.0

0.6
0.4
0.2
1.0

0.8

0.4
0.6
Observed Cum Prob

0.2

0.0

Expected . Cum. Prop

0.8

0.0
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ارتفــع عج ــزاملي ـزان التجــاري مــن ( )1887.1مليــون دينــارعــام ( )2003إلــى ( )2962.6مليــون دينــارعــام ( ،)2004بنســبة
نمــو( .)%57ولــم يســبق لــأردن أن حقــق مثــل هــذه النســبة أو أعلــى منهــا إال فــي ( )1990بعــد األزمــة االقتصاديــة الخانقــة الت ــي
تعــرض إليهــا فــي ( )1989حينمــا ارتفــع هــذا العج ــزمــن ( )585.3مليــون دينــارفــي ( )1989إلــى ( )1008.6مليــون دينــارفــي(،)1990
أي ب ــزيادة ( ).%72بي ــن ( )2000و( )2004مبلــغ ( )15مليــار دوالر.

النتائج
-

1انخفــاض حجــم الصــادرات مــن ( )1675مليــون دينــارفــي عــام ( )2003إلــى ()2334مليــون دينــارفــي عــام ( )2004أي
بنســبة نمــو( ،)%39.3أمــا الســلع املعــاد تصدي ــرها وهــو مــا يمثــل مي ـزان املدفوعــات ،فقــد انخفضــت مــن ()509.0
مليــون دينــارفــي عــام ( )2003إلــى ( )466.2مليــون دينــارعــام (.)2004
2ارتفــاع العج ــز باملي ـزان التجــاري فــي عــام ( )2014بنســبة ( )%4.1بمقــدار ( )6823.1مليــون دينــار باملقارنــة بنفــس
الفت ــرة مــن عــام (.)2013
3إجمالــي نســبة الصــادرات الكليــة الوطنيــة فــي فت ــرة الدراســة كان يت ـراوح مــا بي ــن ( )%21.5-11مــن املي ـزان التجــاري،
ويعود السبب إلى إنه خالل أشهر(أب وتموز) ت ــرتفع نسبة الصادرات من (الفواكه والخضروات) إلى أعلى النسب
فــي العــام وتنخفــض فــي بقيــة العــام لتعــود إلــى نســب تــؤدي إلــى عج ــزغي ــرطبيعــي فــي املي ـزان التجــاري لقلــة املــواد الصــادرة.
ً
4يتأث ــرمي ـزان املدفوعــات بالتبــادل التجــاري مــع الفرنــك الفرن�ســي والي ــن اليابانــي ويتأث ــرتأث ـ ًـرا مالحظــا وإيجاب ـ ًـيا يــؤدي
للزيــادة فــي مي ـزان املدفوعــات وتقليــل حجــم العج ــزفــي املي ـزان التجــاري.
5يتأث ــرمي ـزان املدفوعــات بشــكل سلب ــي وضــارباملي ـزان التجــاري لينتــج عنــه عج ــزإذا تــم التعامــل بالجنيــه االست ـرليني
واملــارك األملانــي.

التوصيات
-

1تخفيف املستوردات للمملكة األردنية الهاشمية السيما مواد النفط والخام.
2زيادة قيمة الصادرات الوطنية (املحلية).
3العمــل علــى دراســة النظــام االقتصــادي للدولــة الت ــي ســيتم التعامــل معهــا وفــق خطــط اســتراتيجيات واض ــحة مــن
شــأنها تقليــل مخاطــر أســعار الصــرف.
4زيادة الشراكة في التجارة الخارجية (املناطق الحـرة) خاصة دول الجواروالشرق االوسط.
5العمل على تكويـن وإنشاء بيئة استثمارية نموذجية لها مقدرة على جذب قواعد صناعية استثمارية من شأنها ضـخ
السوق باملنتجات املحلية لرفع عملة االقتصاد وتحسيـن ميـزان املدفوعات.
6تحقيــق فائــض باملي ـزان التجــاري باســتخدام قواعــد وآليــات اســتثمارية ناجحــة وراســخة تــؤدي إلــى ت ـراكم العمــل مــن
أجــل ثــورة ماليــة هائلــة مثــل (فرنســا وهونــج كونــج وتايــوان وســنغافورة) وغي ــرها مــن دول العالــم الت ــي يمــرمي ـزانها
التجــاري بعج ــز ،ويجــب دراســة آليــات عمــل هــذه الــدول واالســتفادة مــن تجاربهــا.
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ABSTRACT
This study aimed to clarify the types of policies and theories of the exchange rate and to clarify the
impact of the exchange rate on the balance of the Jordanian payments and demonstrate the impact of
exchange rate change on commercial Jordanian balance and clarify the relationship between the exchange
and the exchange rate using several independent variables, namely, (the French franc and the pound
sterling and the Japanese yen and the German mark) the dependent variable, a deficit in Jordan’s balance of
trade volume. Using statistical analysis software (STATA) and ranged study period than a year (1990-2015).
To achieve the objectives of the study to find out the impact of the trade deficit on the balance of payments,
then analyzing the practical form (Empirical Model) that based on cross-sectional data (cross-sectional data),
where it was performing the following statistical analyzes: Descriptive statistics (descriptive statistics), such
as the arithmetic mean, standard deviation, maximum and minimum values, also included the percentages
and duplicates variables phantom (variable placebo).Multiple regression analysis (multiple regression
analysis), using ordinary least squares method (Ordinary Least Square (OLS))  in order to examine the
impact of independent variables on dependent variable by test hypotheses that based on the study model.
examination (F- test) to check the validity of the appropriate extent of the study data. Test (((VIF variance
inflation factor) to examine the link between the variables of the study and disclose the problem of linear
correlation (linear multiple), also inverted (VIF) to check the accuracy of the interpretation of the results
level. Test (Breusch- Pagan test) to detect the problem of heterogeneity of error or residuum coefficient
(heterogeneity) that may be included in the study data when testing the hypothesis, where they are to
accept the premise if you do not distribute (CH2) any statistical significance.
The study found several results were notably lower export volume of 1675 million dinars in (2003) 
to (2334) million dinars in (2004), a rate of 39.3% growth, while the re-exported goods which represents
the balance of payments declined from (209.5) million dinars in (2003) to (466.2) million dinars in (2004).
the balance of trade deficit in (2014) rose by (4.1%) by (6823.1) million dinars compared with the same
period in (2013). the total percentage of the national total exports in the period of study was ranges from
(11- 21.5%) of the trade balance,

Key words: Exchange Rate, Foreign Currency, Balance of Payments
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